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RIO DE JANEIRO 
 

Złote, kilometrowe plaże i bujne góry, samba napędzająca energię nocy  
i spektakularne mecze piłki nożnej, z tego między innymi słynie Rio de Janeiro. Nie ma 
innego miejsca jak Rio, gdzie spotkać można złożoną kombinację, tak licznych atrakcji 
turystycznych, które przyciągają uwagę turystów z całego świata. Można spacerować po 
parkach w środku miasta widząc małpy i tukany. Wieczory można spędzać przy muzyce na 
żywo i tańcząc sambę w centrum Lapa. Wśród tłumów w Maracana można poznawać nowych 
przyjaciół i korzystać z przyjemnej atmosfery, którą zawdzięcza się Cariocas - 
spontanicznych i dobrodusznych ludzi, którzy emanują pełnią życia. Planując urlop można 
być pewnym, że w Rio jest wszystko czym można nakarmić swoją duszę. To najbardziej 
oszałamiające miasto na świecie, które gwarantuje sportowy rytm życia. Mieszkańcy Rio de 
Janeiro częściej mówią "tenha uma boa Praia”, co oznacza „mam dobrą plażę„, niż „mam 
dobry dzień”. Turyści mają do wyboru kilka plaż: Copacabana, Ipanema, Lapa, Arpoador, 

Leblon, Barra da Tijuca.   
  

 Rio de Janeiro usytuowane jest na ustach portu otoczonego lasem, który wzrasta na  

terenie górskim. Wokół portu znajduje się Głowa Cukru, las Tijuca, góra Corcovado, które niczym  

wartownicy chronią jego piękna, a z każdego punktu widać rozpostarte ramiona imponującej  

statui Chrystusa Odkupiciela. Spoglądając z wysokości 170 m szczytu Corcovado, widać, dlaczego  

Rio de Janeiro jest nazywane wspaniałym miastem - Rio Cidade Maravilhosa. Bujnie zalesione góry  

okalają miasto, połyskujące plaże nakreślają linie brzegową, ciąg wysepek rozrzuconych wzdłuż  

wybrzeża to nie wszystkie elementy krajobrazu miasta. Piękno nadmorskie gwarantuje ciekawe  

aktywności na powietrzu, w tym: wycieczki po lesie Tijuca, jazdę na rowerach wzdłuż jeziora, liczne  

plaże, żeglowanie wzdłuż Baia de Guanaabara, serfowanie, wspinaczki górskie, paralotnie,  

szybownictwo pośród jednej z najpiękniejszych miejskich krajobrazów.  

  

 Praktycznie w każdym zakątku Brazylii organizowane są uroczystości karnawałowe.  

Najbardziej znane obchodzone są w Recife wraz z sąsiednim Olinda i Salvador. Ale największym  
jest niewątpliwie karnawał w Rio de Janeiro. Rio Carnival przyciąga dwa miliony osób dziennie na  

ulicach i prawie pół miliona cudzoziemców w trakcie 4-dniowego lutowego świętowania. Karnawał  

jest wszędzie, na ulicach i placach, barach, klubach i innych lokalach w Rio. Ponadto, w Rio de  

Janeiro jest Narodowy Park, który obejmuje pasmo górskie Serra dos Orgaos o powierzchni 10 527ha.  

Wśród atrakcji turystycznych Park oferuje: wspinaczkę, kąpiel w rzece, na której znajdują się  

wodospady. Miłośnicy wspinaczki mogą spróbować swoich sił na górze „Dedo de deus”, zwanej  

Palcem Bożym. Park oferuje też piękny leśny szlak oraz długie i strome trasy dla chętnych piesze  

wędrówki. 

  

 Muzyka jest siłą napędową Rio, ze ścieżką dźwiękową zawierającą rock, starodawną  

bossa nova, hip-hop, funk, brazylijskie regionalne style. Ponadto jest samba, szybki styl muzyki z  

wpływem afrykańskim. Można usłyszeć to wszystko w całym mieście, ale dusza samby jest obecna  

w Lapa. Jest to wyrazista dzielnica czerwonych latarni, która jest domem kilkudziesięciu sali  

koncertowych i weekendowych ulicznych imprez pełnych biesiadników z różnych środowisk.  

Samba jest integralną muzyką podczas karnawału i tanecznym podkładem muzycznym do  

ulicznych imprez i całonocnych parad.  
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  W Rio de Janeiro znajduje się jeden z siedmiu cudów Świata – 38 metrowa Statua Chrystusa  

Odkupiciela, uznana za Narodowe Dziedzictwo Kulturalne Brazylii. Od 2006 roku jest również  

diecezjalnym sanktuarium. Usytuowana na wzgórzu Corcovado na wysokości 710 metrów.  

Udając się na jej szczyt można zobaczyć panoramę miasta i plaży Copacabana i Ipanema z prawej  

strony i Stadion Maracana oraz Wzgórze „Głowa Cukru”.  Głowa Cukru (Sugar Loaf Mountain) jest  

wzgórzem usytuowanym nad Zatoką Guanabara Oceanu Atlantyckiego. Korzystając z kolejek  

liniowych można wjechać na jej szczyt, aby podziwiać panoramę Rio. Przy skorzystaniu z drugiej  

kolejki na szczyt Urca Hill, który znajduje się 215 metrów nad ziemią, widać jest zatokę Guanabara  

oraz posąg Odkupiciela Chrystusa.  

   

 Rio jest przygotowane dla turystów pragnących przygody i oferuje atrakcje w postaci  

jazdy autami terenowymi lub wyprawę wędrowną do lasu deszczowego – Tijuca Rain Forest, Parku  

Narodowego. Las jest uważany za największy miejski las na całym świecie. Usytuowany jest na 7%  

całego terytorium miasta i jest również znany, jako płuco dotleniające gorącą atmosferę w mieście.  

Wizyta w Rio bez obejrzenia lasu jest jak wycieczka do Nowego Jorku i nie wstąpienie do Central  

Parku. Wycieczka do Tijuca Rain Forest pozwoli zobaczyć wzdłuż drogi piękny zielony świat, 

 ptaki, małe ssaki i egzotyczne rośliny. Łatwo dostrzec typowe gatunki małpy i brazylijskiego pracza.  

Po drodze można spotkać ptaki, tukany, jastrzębie i wiele innych gatunków ptaków. To również  

cudowne panoramiczne widoki miasta i plaż z punktu „Vista Chinese”.  

 

Dla tradycjonalistów, którzy nie oczekują adrenaliny, możemy zaproponować wycieczkę do  

znanych miejsc w Rio de Janeiro:  

a) 38-metrowy Pomnik Chrystusa Zbawiciela – mieści się na szczycie granitowej góry; 

b) Mosteiro de Santo Antonio – najstarsza budowla sakralna w Rio; 

c)   Muzeum de Arte Moderna – posiada wspaniałe zbiory oraz wystawy międzynarodowe; 

d)  Pao de Acucar (Głowa Cukry) – góra o wys. 396 m n.p.m., znak szczególny zatoki Guanabara. 

.  
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  Rio jest obdarzone niesamowitym klimatem przez cały rok, a ciepłe wody Oceanu Atlantyckiego  

zapewniają idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Czynniki klimatyczne umożliwiają  

dostęp do sportów wodnych, w tym: surfing, bodyboarding i kitesurfing, ale także sportów  

plażowych: siatkówka, piłka nożna i niesamowity „fute volei” – siatkówka ze stosowaniem zasady  

piłki nożnej (bez rąk). Znana aktywność na plaży jest fresco ball, w której dwie osoby przy użyciu  

łopatek uderzają piłkę gumową tam i z powrotem. Podczas spaceru wzdłuż plaży Zona Sul (South  

Zone) w słoneczny dzień, nie można przegapić siatkówki na piasku. Przez Rio, a także przy  

wszystkich plażach przechodzą oddzielne ścieżki dla rowerów i biegaczy oraz spacerowiczów.  

Dodatkowo, w niedziele i święta, droga do najbliższej plaży jest zamknięta dla samochodów i jest  

przeznaczona, jako chodnik dla pieszych. W tych dniach wiele osób, zwłaszcza rodzin i grup  

przyjaciół udaje się na spacer lub jogging wzdłuż plaży.   

 Nie ma nic cudowniejszego niż ogromne plaże Rio. Plaże Ipanema lub Copacabana są znane na  

świecie i pełne pięknych ludzi, dziewiczych białych piasków i chłodnych wód oceanu. Dla fanów  

surfingu i kitesurfingu niektóre z bardziej popularnych  plaż to: Ipanema, Leblon, Sao Conrado i  

Barra da Tijuca, Arpoador. Przez Rio, a także przy wszystkich plażach przechodzą oddzielne ścieżki  

dla rowerów i biegaczy oraz spacerowiczów. Dodatkowo, w niedziele i święta, droga do najbliższej  

plaży jest zamknięta dla samochodów i jest przeznaczona, jako chodnik dla pieszych.  

W tych dniach wiele osób, zwłaszcza rodzin i grup przyjaciół udaje się na spacer lub biegną wzdłuż  

plaży.   

 Kolejnym punktem zainteresowania w Rio jest Lagoa - jezioro w środku miasta i Zona Sul. 

Wokół jeziora są usytuowane duże chodniki, gdzie można chodzić, biegać i jeździć na  

rowerach. Jezioro Lagoa mieści się między Ipanema i Corcovado, a przy nim istnieją różne małe boiska  

sportowe i skate parki. Skateboarding jest powszechnym sportem w Rio, uprawianym od bogatych  

dzieciaków z Leblon do najuboższych dzieci z favelas w północnej części miasta . 

 Jednym z najbardziej energicznych wycieczek jest wspinaczka na punkt orientacyjny, Pedra da  

Gavea. Dla turystów żądnych wrażeń czekają skoki na paralotni. Miejscem głównym jest Sao  

Conrado, które jest otoczone przez piękne lasy Parku Narodowego Tijuca. Loty oferują niesamowite  

widoki na góry i plaże w Rio. Istnieje możliwość skoków w tandemie. W Rio de Janeiro sport jest  

wszystkim, a najbardziej inwestuje w piłkę nożną. Brazylijscy piłkarze znajdują się w czołówce pięciu  

krajów na świecie na World Cup Championships. Jednym z najbardziej znanych stadionów na świecie  

– Maracana, znany jest od 1950, gdzie rozgrywane były Mistrzostwa Świata w 1950 r. i słynie z  

organizacji imprez dla 200 tys. fanów. 
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DZIELNICE 

Ipanema, Copacabana, Vidigal, Santa Maria, Botafogo, Flamengo i Catete, Santa Teresa, Lapa,  

Centro.  

                                                                          TRANSPORT 

Po Rio poruszaj się metrem – linia 1, czerwona, dociera do większości dzielnic miasta.  
Do dzielnicy Vidigal i Santa Teresa można dojechać bonde - żółtym tramwajem (pon.-sob.  

w godz. 11:00 – 16:00 bezpłatnie) 

 

CIEKAWOSTKI 

Feira Hippie de Ipanema – festyn ze stanowiskami spożywczymi, artystycznymi,  

odzieżowymi, jubilerskimi w każdą niedzielę przy plaży Ipanema na ulicy Praca General  

Osorio. Obecny jest uliczny pokaz samby. Większość sprzedawców nie akceptuje kart  

kredytowych.  Odkryjesz smak acaraje – smażone ciasto z fasoli, podawanym z ostrym sosem z 
suszonych krewetek, okry i pomidorów;  

 

Vidigal – dzielnica wisząca nad plażami Ipanemy i Leblonu. Domy własności Madonny i Davida  

Beckhama. W sobotę wybierz się do Baru Lacubaco, gdzie spróbujesz najsłynniejszej  

potrawy Rio – feijoada, czyli wieprzowinę gotowaną z fasolą, podawaną z mąką z manioku  

oraz pomarańczą.  

 

Botafogo – dzielnica bogata w rezydencje obrośnięte tropikalną zielenią. Od poniedziałku do  

niedzieli można bezpłatnie zwiedzić wystawę Muzeum do Indio poświęcone kulturom  

rdzennych ludów Brazylii.  

 

Urca – nadmorska dzielnica, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki linowej (bondinho) na 
słynną Głowę Cukru. Ostatni wjazd jest o godzinie 20-stej. Bilet normalny kosztuje ok. 72 PLN.  

 

Santa Maria – dzielnica znana z teledysku Michaela Jacksona „They Don’t Care About Us”.  

Obecnie labirynt uliczek jest bezpieczny na spacer, którego droga prowadzi do pomnika  

piosenkarza.  

 

Flamengo – dzielnica nad Zatoką Guanabara, w której mieści się Museum de Arte Moderna  

ze zbiorem brazylijskiej sztuki współczesnej. Wstęp około 14 PLN.  

 

Santa Teresa – dzielnica usytuowana na wzgórzach słynie z ozdobionych ceramiczną mozaiką  

schodach - Escadaria Selaron, które zbudowane są z 215 stopni. Schody prowadzą w dół do Lapy,  

dzielnicy pełnej tańca.  
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Plaże Rio rozciągnięte wzdłuż 8,5 km wybrzeża podzielone są na 12 stacji ratowniczych  

(postos). Każda z nich oferuje szatnie i toalety za niewielką opłatą. Słynne plaże  

Copacabana i Ipanema to największe plaże, na których widać masę jasno czerwonych i  

żółtych parasoli.  

 

PLAŻA LEME (Praia de Leme),  
plaża mieści się przy stacjach ratownicznych od numeru 1 do 6.  

 

Plaża znajduje się  u podnóża wzgórza Leme, który nadaje mu wyjątkowego uroku – jest to  

skała pokryta roślinnością. Na obu końcach plaży mieszczą się również dwie twierdze  

wojskowe, otwarte dla zwiedzających, z widokiem na okolicę. Leme jest najcichszym,  

najbardziej przyjaznym miejscem dla rodzin do opalania. Leme znajduje się  8 km od  

centrum Rio de Janeiro i około 6 km od lotniska Santos Dumont. Plaża jest oświetlona nocą  

dużym światłem, nadając jej surrealistyczny wygląd.  

 

Wiele z najbardziej interesujących zabytków Rio de Janeiro znajduje się w pobliżu Leme,  

więc jest to doskonały wybór, jako miejsce na wypady w czasie wizyty. Główna ulica przy  

plaży, Atlantic Avenue, znana jest z chodnika z charakterystycznym czarno białym wzorem,  

ze ścieżki rowerowej i Forte Duque de Caxias w tle.  

 

Dwie atrakcje, które znajdują się na trasie do Leme dla każdego odwiedzającego to  

fascynująca Plaża Vermelha i ukochane centrum handlowe w  Rio Sul Shopping Mall.  

Nie można przegapić punktu widokowego Pasmado i placu Edmundo Bittencourt.  

Istnieje wiele wspaniałych miejsc, gdzie można spędzić kilka godzin w tym Muzeum Indii. 
 

Atlantic Avenue, z widokiem na plażę Leme dysponuje doskonałymi restauracjami, takimi  

jak Marius Degustare. Wśród atrakcji tego miejsca, jest Mirador oraz miejsce do  

wędkowania, które leży u podnóża Morro do Leme lub wzgórza Leme. W tym miejscu jest  

piękny i szeroki widok z plaży Leme na Copacabana Fort, który jest na drugim końcu  

plaży Copacabana. W Morro można spotkać beztrosko bawiące się małpy.  Kolejną atrakcją  

jest Forte de Leme – wojskowe muzeum, które znajduje się na szczycie góry Leme  

U stóp wzgórza, w pobliżu plaży, nie ma ścieżki dla pieszych, gdzie zwykle mieszkańcy  

łowią ryby.  

 

Plaża wydaje się być bardziej ruchliwa niż inne plaże w godzinach wieczornych ze względy  

na jasno oświetlone kioski sprzedające caipirinhas, koktajl narodowy Brazylii (wykonany z  

Cachaca – cukru trzcinowego likieru) cukru i wapnia.  
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PLAŻA COPACABANA (Praia de Copacabana)  

plaża mieści się przy stacjach ratownicznych od numeru 2 do 6 postos..  

 

 Copacabana będzie jednym z miejsc, na których odbędą się Igrzyska  

Olimpijskie 2016 i zostaną rozegrana turnieje w siatkówkę plażową, kajakarstwo,  

wioślarstwo, wyścigi rowerowe, pływanie w maratonie, triatlon, żeglarstwo. Na plaży  

Copacabana przy stacji numer 5 rozgrywany jest frescobol, rodzaj tenisa z użyciem  

drewnianych rakietek.  Natomiast część wybrzeża przy stacji numer 6 jest popularnym  

miejscem na wiosłowanie na stojąco (stand up paddle). Można również balansować na  

linach między palmami (slackline). 

 Przy Forcie Copacabana między 6 a 11 rano można zobaczyć i kupić świeżo  

złowione ryby w kolorowych drewnianych łodziach rybackich. Fort zbudowany w 1914 r.  

kiedyś był wioską rybacką, dzisiaj Muzeum Historyczne Armii, a w nim kawiarnia, gdzie  

można zjeść śniadanie lub lunch, obserwując morskie fale. Twierdza będzie również  

gospodarzem pływania w maratonie i konkurencji w triathlonie podczas Igrzysk  

Olimpijskich. Urzekająca plaża Copacabana stała się już symbolem Rio w 1970, kiedy była  

wśród największego zainteresowania międzynarodowych gwiazd. Rozsławiona jest przez  

kluby, kasyna, hotele. Dla cariocas (mieszkańców Rio) plaża jest tzw. podwórkiem, placem  

zabaw Rio, który jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, oferując niekończące się  

przyjemności w postaci piłki nożnej, siatkówki, surfingu, przekąsek, picia lub relaksu.  

 Plaża Copacabana jest zakotwiczona na jednym końcu Głowy Cukru, który  

znajduje się tuż przy brzegu i z której rozpościera się piękny widok na całą zatokę, a drugim  

końcem, czyli portem Copacabana. Uważana za jedną z najsłynniejszych plaż na świecie  

rozciąga się na długość 5,15 kilometrów między Avenue Princesa Isabel i wieżą ratowniczą.  

Pięknie nazywana przez mieszkańców „Little Princess of the Sea", popularna piosenka  

brazylijskich kompozytorów João de Barro, Braguinha Alberto Ribeiro. Copacabana jest  

wyłożona luksusowymi hotelami, wewnątrz i na zewnątrz restauracjami, barami i klubami  

nocnymi.  

 

 

 



PLAŻA COPACABANA (Praia de Copacabana)  
 

Punkty zainteresowania w Copacabana: 

• Barra da Tijuca; 

• Arcos da Lapa (akwedukt Carioca); 

Akwedukt Arcos da Lapa dostarcza czystą wodę w Rio de Janeiro i jest największą atrakcją  

turystyczną artystycznej dzielnicy Lapa. Przez wielu uznawany za wybitny przykład  

architektury kolonializmu. Turyści mogą skorzystać z przejażdżki tramwajem po szczycie  

akweduktu. 

• Plaża Leblon; 

Jeśli ktoś chciałby zrelaksować się na cichej plaży to może skorzystać z plaży Leblon. Jest 

najbardziej przyjaznym miejscem dla rodzin do opalania. Właśnie mała obecność turystów  

odróżnia ją od plaży Copacabana. Charakteryzuje się bogactwem przyrody, ale również  

umożliwia odprężenie w luksusowych warunkach. Dzielnica Leblon dysponuje modnymi  

restauracjami oraz klubami czynnymi od zmierzchu do świtu. Ponadto, jest miejsce o  

dużym stylu, ze względu na liczne butiki znanych projektantów i letnie posiadłości. 

• Głowa Cukru Góra (Pao De Acucar); 

• Katolicki Uniwersytet Rio de Janeiro; 

• Corcovado (Pomnik Chrystusa). 

 

http://www.rio.com/practical-rio/barra-da-tijuca
http://www.rio.com/practical-rio/barra-da-tijuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqueduto_da_Carioca
http://www.rio.com/practical-rio/leblon-beach
http://www.rio.com/practical-rio/leblon-beach
http://www.bondinho.com.br/
http://www.bondinho.com.br/
http://www.bondinho.com.br/
http://www.bondinho.com.br/
http://www.brazil.org.za/corcovado-moutain.html


 

 

Duże zainteresowanie w Rio de Janeiro jest wokół deptaku przy plaży Copacabana na 

Avenida Atlantica, który tworzy 4-kilometrową mozaikę. Deptak przy plaży został 

zaprojektowany przez brazylijskiego architekta krajobrazu, Roberto Burl Marxa. 

Promenada formuje gigantyczne malarstwo abstrakcyjne, które oglądane jest z balkonów 

hoteli. Gwarantuje niesamowite i wciąż zmieniające się widoki dla tych jadących wzdłuż 

plaży. Według niektórych osób te czarno białe fale są nawiązaniem do niewolników rasy 

europejskiej i afrykańskiej, które są wymieszane i mają wzajemny wpływ na siebie. W 

ciemnych i jasnych falach można odnaleźć czerwony kolor, który jest odwołaniem do 

brazylijskiej ludności, która została pochłonięta przez Europejczyków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAŻA COPACABANA (Praia de Copacabana)  

 



 

Plaża Arboador - Long Beach, jest popularna wśród rodzin i surferów.  Znajduje się między  

Copacabaną i Ipanemą. Wydaje się być nieco cichsza niż inne plaże. Jest idealna na  

romantyczny spacer z widokiem na wschód słońca. Główną atrakcją plaży jest ogromna  

płaska skała Arpoador , na którym lokalni mieszkańcy polują na wieloryby. U podnóża skały  

znajduje się szlak turystyczny. Plaża znana jest z narodzin surfingu. Znajduje się strefa  

podnoszenia ciężarów, z której wszyscy pragnący wzmocnić muskulaturę mogą  

wykorzystać. W Arboador jest małe centrum handlowe, o nazwie Gallery River, która  

specjalizuje się w sprzęcie do surfingu, w wykonywaniu tatuaży. Ponadto, znajduje się wiele  

barów, restauracji i klubów nocnych.  

Pod koniec plaży Arboador znajduje się mała plaża nazywa Devil’s Beach. Młodzi ludzie  

organizują tam imprezy z widokiem na Fort Copacabana. Przed wejściem na plażę jest  

miejsce z ławkami, gdzie można cieszyć pięknym widokiem popijając zimną wodę  

kokosową.  

 

PLAŻA ARBOADOR 
plaża mieści się przy posto 7 



PLAŻA IPANEMA i PLAŻA LEBLON 
  

Plaża Ipanema znajduje się miedzy 8-9 postos, a plaża Leblon miedzy 10 a 12 postos.
  

Plaża Ipanema stanowi przedłużenie plaży Copacabana. W tle plaży Leblon rozpościerają się  

góry Dois Irmãos. Mówi się, że są to plaże pełne rezydencji miliarderów i gwiazd filmowych i  

piłki nożnej. Choć słowo Ipanema dosłownie przekłada się na "śmierdzące jezioro" w języku  

Tupi, opis ten nie pasuje do tego, co realnie się znajduje na odcinku piaszczystej plaży. W  

sąsiedztwie dominują luksusowe rezydencje. Przy zachodniej granicy plaży znajduje się  

piękny widok na dwie góry - Dois Irmãos. Kultura zachodnia gloryfikuje słynną plażę w  

przeboju „The Girl From Ipanema”, który został napisany  w 1960 przez dwóch lokalnych  

mieszkańców. Lokalna pogoda jest łagodna przez cały rok, ale najlepszy czas, aby odwiedzić  

plażę w Ipanema to okres od lipca do września, kiedy pogoda i słońce są idealne.  

 W Ipanema, możesz znaleźć wszystko co szukasz. W punkcie 9, znajdziesz  

artystów i nowoczesnych ludzi, w przedziale wiekowym od 25 do 45 lat. Podczas lutowego  

karnawału w Rio, w Ipanema przygotowywana jest własna uroczystość, Banda de Ipanema,  

która przyciąga prawie 50.000 odwiedzających. Spotkasz codziennie miłośników surfingu i  

plażowiczów.  W niedziele można spodziewać się jeszcze większej liczby osób, ale można  

spodziewać się większej ilości osób, gdyż najbliższa droga jest zamknięta dla ruchu, a wolna  

dla spacerowiczów, biegaczy lub rowerzystów.   

 Obszar tuż przy plaży dysponuje wysokiej klasy restauracjami i sklepikami.  

Można spacerować w dół Rua Vinicius de Moraes, gdzie istnieje mnóstwo lokalnych butików.  

Relaks przy plaży gwarantują „Botequim”, czyli bary i kawiarenki w języku portugalskim.  

Można oglądać przechodzącą paradę ludzi sącząc koktajl narodowy Brazylii, Caipirinha.  

Należy pamiętać, że ceny w barach, kawiarniach i restauracjach w okolicy plaży Ipanema są  

wyższe niż w większości innych części Rio. Ponadto, obszar słynie z galerii, księgarni i kin.  

Znane jest muzeum jubilerskie, po wizycie w którym turyści otrzymują pudełko z  

kamieniami półszlachetnymi i szlachetnymi. Woda przy obu tych plażach jest  

zanieczyszczona. Wśród aktywności sportowych można spróbować: surfingu, bodyboarding,  

skimboarding. W niedziele można oglądać pokazy Capoeiry, kiedy ulica zamknięta jest dla  

ruchu aut.  



Inne ciekawe miejsca w Brazylii 

Brasilia jest stolicą kraju. Jest to zaplanowane miasto przez człowieka i zostało zbudowane  

dopiero w 1960. Tutejsza architektura ma charakter modernistyczny.  

 

Salvador to miasto położone na wybrzeżu w prowincji Bahia. Ukazuje ciekawie afrykańskie  

wpływy w kulturze. Znane jest dzięki sztuce VooDoo. Jest to kolorowe miasto z dobrymi  

plażami. Centrum miasta zostało wpisane do UNESCO ze starą kolonialną architekturę.  

 

Recife to miasto w północnej części Brazylii. Jest znane, jako "brazylijska Wenecja" z  

powodu wielu dróg wodnych, które wiją się przez centrum miasta. Może poszczycić się  

jedną z najlepszych miejskich plaż na świecie. Jest to również miasto interesujących  

kościołów i ma mnóstwo muzeów i galerii sztuki.  

 

Iguassu Falls, wodospady, znajdują się w południowej części kraju, na granicy z 

Argentyną. Są niesamowitym widowiskiem, a widok od strony brazylijskiej jest najbardziej  

panoramiczny. Istnieje możliwość przelotu nad nimi helikopterem.  

 

Pantanal jest jednym z największych terenów podmokłych na świecie. Jest to doskonałe  

miejsce, aby zobaczyć przyrodę, która obejmuje 1000 gatunków ptaków, 400 ryb i 1000  

zwierząt.  

 

Manaus jest rozrastającym się miasta w samym sercu regionu Amazonii. Usytuowana tam  

Opera została zbudowana w 1896 roku na styl renesansowy. Stanowi ciekawy punkt  

orientacyjny. To z Manaus, że można wybrać się na krótki rejs w dół Amazonki, aby  

zobaczyć "spotkanie wód", gdzie zderzają się dwa ważne dopływów Amazonki. Sam regionu  

Amazonii stanowi połowę istniejących na świecie lasów deszczowych.  Jego bioróżnorodność  

jest zadziwiająca , ponieważ ma ponad 2,5 miliona gatunków owadów , 200 gatunków ptaków  
i różnorodnych zwierząt, w tym jaguara i  pumy. 

 

Buzios – dawniej było wioską rybacką, jednakże obecnie jest ulubionym miejscem wypoczynku  

brazylijskiej śmietanki. Miasto posiada 20 urokliwych plaż z krystalicznie czystą wodą. 

     

Parati – 30 tysięczne miasteczko, które jest perłą architektury kolonialnej, w 1966 roku zostało 
uznane przez UNESCO za zabytek kultury. 

    

Teresopolis – klejnot górskich kurortów, główną atrakcją jest widok na dość odległą zatokę  

Guanabara i Park Narodowy Serra Dos Orgaos.  


